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  اإلسرتاتيجية الروسية حنو منطقة الشرق األوسط: دراسة حالة سور�توجهات 

  
  ، باحثة دكتوراه،حس�بة مخ��                                                                                             

  �لية العلوم السياسية والعالقات الدولية،                                                                                  

  ، ا��زائر3جامعة ا��زائر                                                                                                 

  

  امللخص:
كإقليم ناقش هذا املقال اإلسرتاتيجية الروسية جتاه منطقة الشرق األوسط، �عتبار الشرق األوسط  ي

املتحدة  الوال�ت: الراهن دويلتقاطع مصاحل خمتلف القوى الدولية الكربى يف النظام ال نقطة ميثلمركزي 

وعلى اعتبار روسيا كقطب دويل يسعى إىل  ،- هذا من �حية- األورويب ادواالحت الصني، األمريكية، روسيا،

  استعادة دوره على الساحة الدولية من �حية أخرى.

وقد شكلت الثورات العربية بصورة عامة والثورة السورية بصورة خاصة ا�ال الذي برزت فيه عودة 

ه الثورات، و�ييدها روسيا كفاعل مؤثر يف التواز�ت اإلقليمية والدولية، من خالل مواقفها املختلفة جتاه هذ

 عسكري.-العلين للنظام السوري الذي تعزز بتدخل ميداين 

   الكلمات املفتاحية:

  .األزمة السورية - الثورات العربية -  الروسية ةاإلسرتاتيجي -التواز�ت الدولية  - األوسطالشرق 

Résumé : 
Cet article traite la stratégie russe face à la région du Moyen Orient, en 

considérant le Moyen Orient comme un territoire géostratégique constituant un 
point d’intersection des intérêts des grandes puissances dans le système 
international actuel : Les Etats -Unis d’Amérique, la Russie, la Chine, l’Union- 
Européenne.  Et Aussi, estimant que la Russie est un pôle qui peut jouer un 
rôle positive dans le monde ,cherchant aujourd’hui sa place dans la 
géopolitique mondiale pour retrouver son statut de puissance.    

Par ailleurs, les révolutions arabes et la révolution syrienne en particulier, 
ont contribué à la création d’un champ de retour de la Russie au Moyen-Orient 
comme un acteur indispensable influant les équilibres régionaux et 
internationaux. 

Les mots clés: 

le Moyen-Orient - les équilibres internationaux - la stratégie russe - Les 
révolutions arabes - la crise syrienne. 
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  مقدمة:

لكربى احلاكمة يف  حتظ منطقة الشرق األوسط، يف أي وقت، بفرصة االستقالل الكامل عن القوى امل

سواء يف طبيعته  تعكس تغري النظام العاملي، وكثريا ما كانت التغريات اإلقليمية يف املنطقة ،النظام العاملي

ملا يقرب من  لكن ظلت الوال�ت املتحدة األمريكية،وهيكله، أو يف أطرافه الرئيسية وتبدل مواقعها داخله. 

الراعي بل كانت تنفرد تقريبا بدور " ثالثة عقود متصلة، حتتل صدارة القوى الكربى املؤثرة يف الشرق األوسط،

أعادت روسيا تطلعا�ا بيد أن تغريا جوهر� بدأ حيدث أخريا، حيث ، �1مل قضا� وتطورات املنطقةالرمسي" 

ات تبنت روسيا مواقف يف سياستها اخلارجية أحيت التطلعي السنوات األخرية،ففإىل منطقة الشرق األوسط، 

واضحة وكانت خطوات ومواقف السياسة الروسية يف منطقة الشرق األوسط ، بعودة التوازن إىل قمة العامل

   بشار األسد.استمرار دعمها لنظام  خاصة إزاء امللف السوري من خالل

انطالقا منه، سنحاول من خالل هذا املقال دراسة أهداف ومصاحل اإلسرتاتيجية الروسية يف منطقة  

  سط، مع حتليل مواقفها جتاه الثورات العربية بصورة عامة والثورة السورية بصورة خاصة.الشرق األو 
  

  أمهية وأهداف البحث:

تكمن أمهية البحث يف كونه يعاجل أحد املواضيع األساسية يف العالقات الدولية، وهو تنافس القوى 

جيواسرتاتيجية هامة، و�دف الدراسة إىل واليت تعترب منطقة  الكربى على مناطق النفوذ يف الشرق األوسط

إبراز سعي روسيا إىل استعادة دورها اإلقليمي والدويل من بوابة تدخلها املباشر يف سور� لتتحول إىل طرف 

  هام يف األزمة تسعى من خالل إدار�ا إىل حتقيق العديد من األهداف واملصاحل اإلسرتاتيجية واالقتصادية.
  

األوسط، وما هي أبعاد تدخلها يف الروسية جتاه منطقة الشرق  اإلسرتاتيجيةأهداف  هيما  :البحث إشكالية

  األزمة السورية؟

  منهج البحث:

ألن موضوع الدراسة متعدد املتغريات، فقد مت اعتماد منهجية مركبة إلجياد إطار شامل للتحليل، فكان 

منطقة الشرق األوسط وحتديد موقفها من استخدام املنهج الوصفي التحليلي إلبراز األهداف الروسية يف 

الثورات العربية، إىل جانب االستعانة �ملنهج التارخيي لتتبع املسار التطوري لإلسرتاتيجية الروسية مند ا�يار 

االحتاد السوفيايت و�ثرها �لتحوالت الدولية، كما مت االعتماد على منهج دراسة احلالة للوقوف على واقع 

  واملوقف الروسي منها.األزمة السورية 
  

  

                                                           
 :،على الرابط االلكرتوين2017، أفريل 208جملة السياسة الدولية، العدد ، عودة الشرق األوسط اجلديدسامح راشد،  -1

:http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/112/12065  
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  حماور الدراسة:

 فرتة ما بعد احلرب الباردة اإلسرتاتيجية الروسية:حتوالت  -1

 : نقطة تقاطع املصاحلالروسي االسرتاتيجي الشرق األوسط يف املدرك -2

 حماولة إحياء الدور :توجهات املوقف الروسي من الثورات العربية  -3

  التسوية والتصعيدبني  املوقف الروسي من األزمة السورية: -4
  

  فرتة ما بعد احلرب الباردة اإلسرتاتيجية الروسية:احملور األول: حتوالت 

هي   1992 لعل أهم معضلة خارجية واجهت روسيا بعد تفكك  االحتاد السوفيييت يف ديسمرب سنة

النظام الدويل يف ظل و  ،ثة االحتاد من �حيةيكيفية صياغة سياسة خارجية جديدة يف ظل اال�يار الشامل لور 

على بح من الضروري �لتايل أصو  ،اجلديد الذي تسيطر عليه الوال�ت املتحدة األمريكية من �حية أخرى

  . 1روسيا أن تصوغ سياسة خارجية للتعامل مع الوضع اجلديد

ارتبطت  ،ما جتدر اإلشارة إليه أن توجهات السياسة اخلارجية الروسية شهدت عدة حتوالتو 

له دور كبري يف و  ،قل يف عملية صنع القرار يف روسيالقرار أي الرئيس �عتباره هو مركز الثبشخصية صانع ا

وهذا ما يربر  ،وأداة لتحقيق املصلحة القومية ،2توجيه النشاط اخلارجي ألنه أهم قطاع  يف السياسة العامة

مر على روسيا ثالث رؤساء  على اعتبار أنه و  ،وصف النشاط اخلارجي الروسي �لسياسة اخلارجية الشخصانية

 ،يلستني" توجهات السياسة اخلارجية لكل منهم بدءا "بيوريس ورفسندرس يف هذا احمل .1992منذ سنة  

  مث" دميرتي ميدفيديف". ،"فالدميري بوتني"

  :) 2000- 1992( توجهات السياسة اخلارجية الروسية يف عهد بوريس يلستني1-

 1991مت انتخابه يف جوان  ،هو أول رئيس حيكم روسيا بعد ا�يار االحتاد السوفييت 3بوريس يلستني      

أما توجهاته اخلارجية فيمكن تقسيمها ، صالحي املعارض للتيار الشيوعي وتيار الربسرتويكاكان من التيار اإلو 

  إىل مرحلتني:

  على النقاط التالية: ركز فيها التوجه األورويب األطلنطي): ذات(األوىل املرحلة  

                                                           
، 2007أكتوبر )،170العدد ، القاهرة، (مركز األهرام، جملة السياسة الدولية، التحوالت الكربى يف السياسة اخلارجية الروسية، حممد السيد سليم -1

  .40ص 
2- Caroline Ibos-Hervé, « Les diplomates russes et la politique étrangère », Etudes du CERI, 
no 32, octobre 1997, p 22. 
 

 يف ربملانال رئيس انتخب مث اإلصالحي التيار تزعم 1989عام يفو  ،بييكاتيربغ يف منطقة األورال 1931سنة  فج يلستني ولدهو بوريس نيكوالي  -3

  .1991عام  يف السلطة إىل الوصول مكنته من شعبية بذلك فاكتسب 1990
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�عتباره الوسيلة الوحيدة  ،أمهية إدماج روسيا مع احلضارة الغربية و�لتحديد مع جمموعة حلف األطلنطي -1

  لتمكني روسيا من النهوض اقتصاد�.

  أن تتبع سياسة تتفق مع هذا الواقع. ويتطلب ذلك ،االعرتاف �ن روسيا قد أصبحت قوة دولية عادية -2

 املستقلة مبااحلد األدىن من التفاعل مع �قي دول الكومنولث الدول  وإتباع سياسة� االجتاه غر  -1

   حيفظ مصاحل روسيا احليوية.

للعالقات الدولية وإعطاء  األمريكي الرتكيز على التحالف مع الوال�ت املتحدة من منطلق القبول �ملنظور -4

 ،1992للوال�ت املتحدة يف فرباير سنة رة يلستنيتطبيق لذلك هو ز� ، وكان أولالتنازالت من طرف واحد

أن روسيا تسعي لبناء سياسة خارجية غري أيديولوجية، وأ�ا ستبذل  ففي تلك الز�رة، أشار "يلستني" إىل

الوال�ت املتحدة بناء درع عاملية ضد  ىقصارى جهدها للتعاون مع الغرب إلعادة بناء روسيا، وعرض عل

روسية. وأكد "يلستني" أن روسيا لن تصوب -تكنولوجيا أمريكية  ىالصواريخ حتمي العامل احلر وتعتمد عل

مل تعد عدوا حمتمال لروسيا، بعد أن  األمريكية، فأمريكاصوارخيها النووية صوب املدن والقواعد العسكرية 

الروسي" اليت وقعت  –هذا كله يف "وثيقة التعاون األمريكي  ، وجسد يلستنيسيةتغريت العقيدة العسكرية الرو 

   األمريكي بوش. وبني الرئيسبينه  1992يف كامب ديفيد يف فرباير سنة 

وتطبيقا له، سعت  1991سياسة روسيا اخلارجية بعد ديسمرب سنة  علىهذا التوجه  وقد سيطر

ل سياسة تقدمي التنازالت املنفردة والنزع املنفرد للسالح، والتعاون نيا�ا من خال إىلروسيا إىل طمأنة الغرب 

العسكري مع الغرب، وقد متثل ذلك يف املناورات املشرتكة لألسطولني األمريكي والروسي يف البحر املتوسط يف 

  .وسالفيا، والعراق، وليبياغيو  على، كذلك وافقت روسيا على فرض العقو�ت 1992فيفري سنة 

املشاركة يف نظام  1993من ذلك أن روسيا اقرتحت علي الوال�ت املتحدة يف أفريل سنةواألهم 

على فكرة إطالق أشعة البالزمويد على  قوم)، وهو املشروع الذي يTRUST(ىالدفاع الصاروخي املسم

املنطقة الفضائية احمليطة �لصواريخ املهامجة، حبيث يتم إخراجها عن مسارها وتدمريها يف الفضاء اخلارجي قبل 

  .1وصوهلا إىل أهدافها

                                                           
  .41ص ، مرجع سابق سليم،حممد السيد  -1
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األطلنطي، متثلت يف معارضة احلزب  -قد واجه "يلستني" معارضة سياسية قوية لتوجهه األورويب و         

هو ما جتسد هه خاصة مع ظهور متغريات جديدة و ما جعله يغري توج ،لشيوعي الروسي، واألحزاب القوميةا

  .1يف املرحلة الثانية

 ركائزها يف: ومتثلت أهم: املرحلة الثانية  

آسيوية (أوراسية)، و�لتايل فإن عليها أن توجه سياستها اخلارجية حنو هذا  - أن روسيا هي دولة أوروبية  -1

يد األساسية ففي العامل األوراسي تقع روسيا وتكمن مصاحلها، كما أنه من هذا العامل تنبع مصادر التهد، العامل

من �حية أخرى فإن الغرب لن خيرج روسيا من أزمتها، ألنه حريص على بقاء روسيا و  ،لألمن القومي الروسي

يقبل إدماج روسيا يف مؤسساته، والواقع أن دولة ضعيفة ألطول فرتة ممكنة، والدليل علي ذلك أن الغرب مل 

ذاته حني قال خماطبا الغرب، "إن روسيا ال توضع يف غرفة  2هذا الشعور �إلهانة قد عرب عنه "يلستني "

  االنتظار". 

التكامل مع دول اخلارج القريب، والدول ا�اورة، مثل إيران وتركيا  ىإن روسيا ينبغي أن تعمل عل -2

  .واليا�ن والصني، واهلند،

قررت روسيا أن جتمد من طرف واحد "معاهدة األسلحة التقليدية يف أورو�"، واليت تضع قيودا على نشر  -3

التأكد من أن دول  املعدات احلربية جنويب روسيا، وأصدر يلستني مرسوما يقضي �ن تسعى روسيا إىل

كما بدأت تتبع سياسة ،الدول ا، ووضع قوات روسية يف تلكروسي صديقة معالكومنولث تتبع سياسة 

الضغط على تلك الدول من خالل التأثري يف قدر�ا على تصدير النفط عرب أراضي روسيا (كازاخستان 

  وأذربيجان). 

ة زت روسيا مجهورية شيشينيا، �دئة بذلك عهد استعمال القوة العسكريغ 1994ويف ديسمرب سنة 

ويف الشرق األوسط عقدت مع إيران صفقة بناء مفاعل نووي يف بوشهر،  ،ضد مصادر التهديد لألمن القومي

ولني العراقيني، وبدأت يف بناء مسافة ؤ وانتقدت علنا السياسة األمريكية جتاه العراق، وتبادلت الز�رات مع املس

وة إيل عقد اإلسرائيلي، وهو ما متثل يف الدع -بني سياستها وسياسة الوال�ت املتحدة جتاه الصراع العريب 

                                                           
  .41-40ص ،  مرجع سابق سليم،حممد السيد  -1
  :أنظر أيضا -2

ROMER Jean-Christophe, "La politique étrangère russe sous Boris Eltsine", 
AFRI2001,volume II, Disponible sur <http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/romer2001.pdf 
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اليت  1994فيفري سنة  4مؤمتر دويل للسالم يف الشرق األوسط بعد مذحبة الفلسطينيني يف اخلليل يف 

 .1ارتكبها متطرف صهيوين

  :)2008- 2000( توجهات السياسة اخلارجية يف عهد فالدميري بوتني2-

الذي أعلن استقالته يف  ،زمام سلطته من الرئيس الروسي األسبق بوريس يلستني 2تسلم فالدميري بوتني

جويلية  4، أي قبل  ستة أشهر من موعد االنتخا�ت الر�سية اليت كانت مقررة يف 1999ديسمرب  31

مت تقدمي موعد االنتخا�ت مبوجب الدستور الروسي الذي حيدد طول الفرتة االنتقالية مبا أقصاه و  ،2000

مارس  26ايل الروسي وحدد موعد االنتخا�ت بتاريخ جاء قرار جملس االحتاد للربملان الفدر و ، ثالثة أشهر

، وهو �ريخ بداية عهدة الرئيس "بوتني" الذي توىل زمام السلطة ملدة عهدتني متتاليتني من سنة 20003

  .2008اىل سنة 2000

  احلقبة متيزت توجهات السياسة اخلارجية الروسية مبا يلي: وخالل هذه 

النظر إىل تلك و ، العمل على بناء القوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن النماذج الغربية اجلاهزة  -1

"إن  لك بقوله:ذقد عرب بوتني عن و  ،القوة وحدها على أ�ا احملدد لوضع روسيا يف السياسة الدولية

أنه لن و  ،راطية ...طريقها اخلاص إىل الدميقتلتزم مبرياثها و روسيا تصون قيمها اخلاصة و حتميها و 

ي حماولة أكما أن روسيا لن تتسامح مع   ،يتحدد وضعنا يف العامل احلديث إال مبقدار جناحنا وقوتنا

  ".4لتغيري احلكم �لصورة اليت حدثت يف اجلمهور�ت السوفييتية السابقة

قتصادية واالاإلنسانية  وخاصة اجلوانبتوطيد التعاون مع دول الكومنولث على مجيع املستو�ت   -2

  .واألمنية

موضحا أن قرارات األمم املتحدة تتخذ بصعوبة  ،جملس األمن الدويلمم املتحدة و ركز على دور األ -3

تطويرها وأن ذلك دعا إىل ضرورة تعميق دورها و و يتم جتاوز األمم املتحدة  ل ،يف كثري من األحيان

  .5روسيا مستعدة لذلك

                                                           
عالء الدين للنشر والتوزيع  ردا الويل،طه  ةترمج ،بوتني إىل�ريخ روسيا احلديثة من يلستني ، مليتشني انظر:ليونيد للمزيد حول بوريس يلستني -1

  .56-55ص ص،2001،سور�،والرتمجة
  2000سانبيرتسربغ" تقلد العديد من املناصب قبل أن يتم انتخابه كرئيس عام  "مبدينة 1954سنة ولدفالدميري وفييتش بوتني  -2
 ص، 2009مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  ،العربيةاملنطقة  وانعكاسا�ا علىالروسية بعد احلرب الباردة  اإلسرتاتيجية، ملي مضر اإلمارة -3

163.  
  .43، صسابق عمرجسليم، حممد السيد  -4
  <www.alriyadh.com>الرابط االلكرتوين:  ىعل ،األمم املتحدة هي اآللية الشرعية الدولية الوحيدة :بوتني، أمين خريي-5
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الروسية على األقل إىل املستوى األدىن الضروري للحفاظ اقرتح ضرورة خفض ثلثي الرتسانة النووية  -4

مشريا إىل أن  ظهور  اإلسرتاتيجيةكما ركز على تطوير األسلحة ،  على التوازن االسرتاتيجي يف العامل

 .1ش اختصاصي متطوريج من خاللالنزاعات اإلقليمية قد يضطر روسيا  إىل حلها 

انتقد بوتني  األمن، كماون ترخيص من جملس بد 2003معارضة الغزو األمريكي للعراق سنة  -5

طالب �نشاء نظام عاملي دميقراطي أي متعدد  األحادية للوال�ت املتحدة والسياسة االنفرادية و 

واحملطة كما عارض إنشاء الوال�ت املتحدة للدرع الصاروخية ،تقوية دور القانون الدويلو  ،األقطاب

 وردا على ،إىل روسيا واحملطة موجهتانحيث اعترب أن الدرع  ومجهورية التشيك،يف بولندا  الرادارية

عزم روسيا  2007أفريل  26ذلك أعلن يف خطابه السنوي أمام اجلمعية االحتادية الروسية يف 

لك ذقد فعل  وكان يلستني( 1999جتميد عضويتها يف معاهدة األسلحة التقليدية يف أورو� عام 

، ) إال أن الدول اجلديدة يف حلف األطلنطي مل توقع االتفاقيةوتراجع عنه �1990لنسبة التفاقية 

وقع بوتني قانو� ينص على أن ظروفا  2007جويلية 13ويف ، مما يهدد األمن القومي الروسي

 االتفاقية. جتميد تطبيقاستثنائية حتتم 

قواعدها املتحدة بسحب  ومطالبة الوال�ت ،السعي إىل تقليص النفوذ األمريكي يف آسيا الوسطى -6

 يف إ�اء الوجود األمريكي يف تلك الدولة.  ، و�لفعل جنحتالعسكرية يف أوزبكستان وقريغريستان

مع  ،مؤسسية مع الصني يف إطار منظمة شنغهاي للتعاون إسرتاتيجيةالسعي إىل بناء مشاركة  -7

  .2السعي إىل إعطاء املنظمة بعدا عسكر�

  :)2012- 2008دميرتي ميدفيديف(توجهات السياسة اخلارجية الروسية يف عهد  -3

ما بعد  ليصبح �لث رئيس روسي يف حقبة ،2008ماي 7تسلم الرئيس الروسي اجلديد مهامه يف 

يصنف و ، األعمال�نه تكنوقراطي ومتمرس يف االقتصاد و  3يوصف "ميدفيديف"تفكك االحتاد السوفييت و 

و�لنسبة ، 4silovikiاملشهورين يف روسيا بتسمية ضمن اجلناح الليربايل يف الكرملني يف مقابل جناح األقو�ء 

  حيث ركز على نفس مبادئه و هي: ،لتوجهات "ميدفيديف" اخلارجية فقد جاءت استمرارية خللفه "بوتني"

                                                           
  1أنظر أيضا:-

Thomas gomart, Vladimir poutine ou les avatars de la politique étrangère russe, politique 
étranger, 3-4 /2003, p 30.  

  .44ص ، مرجع سابق سليم،حممد السيد  -2
  .اجلناح الليربايل يف الكرملني ويصنف ضمنيف سانت بطرسربغ  1965ميدفيديف ولد عام  دميرتي أ�تولييفيتشهو  -3
  .وهم جهاز (الكي جي يب ) املسيطرون على اجليش و الشرطة و أجهزة األمن-4
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واملرجع الذي تعده األساس  ،أن روسيا تبين سياستها اخلارجية يف إطار احرتام مبادئ القانون الدويل -1

  مجيع العالقات الدولية. لتنظيم

العمل على إقامة عامل متعدد األقطاب والرفض املطلق لعامل حيكمه القطب الواحد ألنه سيكون عامل  -2

  الدولية. ومهدد �لصراعاتغري مستقر 

العمل صراع مع أي دولة من دول العامل و عدم الرغبة الروسية يف الدخول يف أي شكل من أشكال ال -4

آسيا ة واملؤثرة يف أورو� و أمريكا و يا اخلارجية مع مجيع دول العامل املهمعلى تطوير عالقات روس

  .1بكل الوسائل املمكنة

إعطاء أمهية للعالقات و  ،بناء السياسة اخلارجية على أساس احملافظة على مصاحلنا االقتصادية -5

 .2ببلدان كومنولث الدول السوفيتية املستقلة سابقا

وهو حمور السياسة الروسية،  2000 عام مطلع يفومنذ توىل بوتني السلطة ما جتدر اإلشارة إليه، أنه 

�ج فالدميري بوتني وعمل  علىكان يسري فقد   2008ر�سة  يف انتخا�ت ميديفيديفدميرتي حىت عندما فاز 

والذي  2012 انتخا�ت ماي أن عاد ملنصب الر�سة مرة أخرى يف بوتني يف هذه الفرتة رئيس للوزراء، إىل

  اليزال يشغله.

ورقة أفكار حول السياسة اخلارجية  2000عام منذ  و�ذا االجتاه قدمت وزارة اخلارجية الروسية  

وأن تفكر عوضا عن ذلك  ن تتخلى عن فكرة االحتاد السوفيايت السابق،أالروسية، أمهها أنه على روسيا 

اليت تقوم  رؤيته للعامل و فقد اقتنعت روسيا أن منطق االحتاد السوفيايت السابق يف ،3بتعزيز مصاحلها االقتصادية

أن الوقت احلايل ينبغي التعامل فيه مبنطق جديد هو ية والتوسع اجلغرايف قد انتهى، و على القدرات العسكر 

العودة سواق العاملية و التنافس على األو  منطق الدولة الكربى اليت تعتمد �ألساس على منطق القوة االقتصادية،

  .4إىل الساحة الدولية من �ب االقتصاد

                                                           
   - 1اخلارجية الروسية أنظر: للمزيد حول السياسة

Olga Oliker,KeithCrane,Russian Foreign Policy: Sources and Implications,Library of 
Congress Cataloging-in-Publication Data, Published by rand corporation,2009. 
 

  .185-184ص ص ، مرجع سابق،الروسية بعد احلرب الباردة و انعكاسا�ا على املنطقة العربية اإلسرتاتيجية، ملي مضر اإلمارة-2
  .190-189 ،ص 2005، ترمجة بسام شيحا، الدار العربية للعلوم، بريوت، روسيا بوتنيليليا،  شيفتسوفا-3
على الرابط ،األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، والعمق االسرتاتيجي املتبادل األوروبية العالقات الروسيةبن خليف عبد الوهاب، -4

  االلكرتوين:

fchlef.dz/ratsh/la_revue_N.../article_09.pd-www.univ 
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 ورغم اختالف -أن توجهات السياسية اخلارجية الروسية  احملور نصل إىلمن خالل هذا 

يظهر  وهو ما ،روسيا ملكانتها كقطب دويل وهو استعادةإال أ�ا تسعى لتحقيق هدف واحد  - الشخصيات

ونفوذها خاصة يف منطقة الشرق بعد احلرب الباردة حملاولة إحياء دورها  اتبعتهااليت  اإلسرتاتيجيةلنا من خالل 

 األوسط.

    : نقطة تقاطع املصاحلالروسي االسرتاتيجياحملور الثاين: الشرق األوسط يف املدرك 

حتتل منطقة الشرق األوسط مكانة هامة من بني مناطق العامل املختلفة، نظرا ملا تتسم به من أمهية 

رخيني القدمي التا وإسرتاتيجية واقتصادية، ما جعلها حمط اهتمام العديد من القوى الدولية عرب  جيوبوليتيكية،

وروسيا كغريها من  ،1فمن يسيطر عليها يستطيع أن يتحكم يف عدة مناطق من العاملواحلديث املعاصر، 

  يف إسرتاتيجيتها املستقبلية.الدول الكربى وجهت اهتمامها هلذه املنطقة ملا حتظى به من أمهية 

  األوسط:يف مفهوم الشرق  -1

يرجع مفهوم الشرق األوسط إىل رجل االستخبارات الربيطاين اجلنرال "توماس ادوارد غوردون"  

)TOMAS EDWARD GORDON(1832-1914 اإلمرباطوري، و الذي كان أيضا مديرا للبنك 

اخلطر الروسي على املصاحل الربيطانية  إىلكومة الربيطانية ، ينبه فيها احل1900الفارسي ، يف مقالة كتبها عام 

  .2يف اهلند

، 1902) إن تعبري الشرق األوسط ظهر للمرة األوىل سنة Bernard Lewisيرى بر�رد لويس(

ني ليدل به على املنطقة الواقعة ب Alfred Mahane(3( إذ أطلقه املؤرخ البحري األمريكي الفريد ماهان

مواجهة  يف البحرية بريطانيا إلسرتاتيجيةا مناقشته عند وذلك ،4اخلليج العريباجلزيرة العربية و اهلند وشبه 

  برلني وبغداد. بني يربط احلديدية للسكك خط وضع يف أملانيا إيران، وخمطط يف الروسي التحرك

                                                           
  .79، ص 2015،شركة املطبوعات للتوزيع و النشر،بريوت، الصهيوين- الصراع الدويل للسيطرة على الشرق األوسط:التآمر األمريكيعلي وهب،-1
، ص 2014، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،)2008-1918موقف الوال�ت املتحدة األمريكية من الوحدة العربية(،حممد علي حلة-2

546.  
  »  The Persian Gulf And Internationalبعنوان: له قالم يف وسطاألاستخدم عبارة الشرق -3

Politics,NationalReview(London 1902)  
  .11 ص، 1963، ترمجة نبيل صبحي، بريوت،والشرق األوسطالعرب بر�لد لويس، -4
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 حيدد مل العريب، ولكنهاخلليج  يف مركزها يقع اليت املنطقة �نه"األوسط: الشرق مفهوم عن ماهان رعبـ حيث

ومن مث مت تبين هذا املصطلح يف جريدة التاميز اللندنية ومن مث  ،1املنطقة تلك نطاق يف تدخل اليت البالد

  احلكومة الربيطانية، وبعدها شاع استعماله.

تعبري سياسي هدفه إدخال  ويدل على وعموما ارتبط هذا املصطلح �لفكر االستعماري االجنليزي

العريب وذلك حملاربة  العربية، الوطندول غري عربية إىل املنطقة وجتنب استخدام مصطلحات مثل: املنطقة 

  القومية العربية.

خارجها حول حتديد دقيق األحباث والدراسات داخل املنطقة و  الباحثني ومراكزتنوعت أراء  قدو 

فيما يلي موجز عن أهم التعريفات املقدمة ملنطقة الشرق و  يف نطاقه، ملفهوم الشرق األوسط،والدول الداخلة

  األوسط:

معهد الشرق األوسط يف واشنطن حيدد منطقة الشرق األوسط بشكل جيعلها تتطابق مع العامل  - 

إىل أوزبكستان.يف حني أن املعهد الربيطاين  ومن السوداناإلسالمي، أي من املغرب إىل اندونيسيا 

منطقة اهلالل  ، تركيا، شبه اجلزيرة العربية،إيران :��ا تشمل:2امللكي للعالقات الدولية يعرفها

 السودان، قربص. اخلصيب، مصر،

 تركيا تضم ��ا األوسط الشرق جغرافيا حيدد فإنه لندن يف سنو� يصدر الذي األوسط الشرقلد جم - 

 وليبيا والسودان ومصر قاوالعر  العربية اجلزيرة وشبهوإسرائيل  اخلصيب واهلالل وقربصوإيران 

  .3وأفغانستان

خالل احلرب  موسوعة السياسة ترى أن الشرق األوسط مصطلح غريب استعماري كثر استخدامه - 

يج اخلل لعراق،هو يشمل منطقة جغرافية تضم:سور�، لبنان، فلسطني، األردن، االعاملية الثانية، و 

 .4قربص يتوسع ليشمل أفغانستان،العريب، مصر، تركيا، إيران، و 

 قربص، البحرين،  :التالية الدول يشمل األوسط الشرق أن تذكر األمريكية العامل معارف دائرة - 

 السعودية، قطر، عمان، لبنان، الكويت، األردن، ،) احملتلة فلسطني ( إسرائيل العراق، إيران، مصر،

 .5اليمن اإلمارات، تركيا، سور�، السودان،

                                                           
  .  263ص 2001 والتوزيع للنشر اجلنادرية، اجليوبوليتيكاو  السياسية اجلغرافياخاطر، ذ�ب نصري -1
  .226- 225،ص 2004، دار جمدالوي، عمان،موسوعة علم السياسة�ظم عبد الواحد جاسور،-2
  .26،ص2008،، سور�رسالن ،دارالعريب املائي األمن على و�ثريه أوسطي الشرق النظام حسن، كامل  عمر -3
  .456،ص 1982، بريوت،والتوزيعاهلدى للنشر  والنشر، دارالعربية للدراسات  املؤسسة،03، اجلزء موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيايل، -4
  .41مكتبة مدبويل،دس ن،ص:دم نالسوفيايت يف الشرق األوسط، األمريكي الصراعمنصور، مصطفى حممود ممدوح -5
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  من خالل التعاريف املقدمة نستخلص النقاط التالية:و 

إن تسمية هذه املنطقة �لشرق األوسط يف الكتا�ت الغربية، ال ينبثق من خصائصها أو طبيعتها،  - 

يرتتب عليه إن اهلدف من ذلك سياسي، و  الغري،دائما من حيث عالقتها مع اآلخر أو  ولكن مسيت

فاهلدف من هذه  ،1دائما إدخال دول غري عربية للمنطقة، ويف أغلب األحيان إخراج دول عربية منها

دول غري عربية يف  وإمنا إدخالالتسمية هو تفكيك الوطن العريب وعدم اعتباره وحدة جغرافية واحدة، 

 لشرق أوسطية.، األمر الذي طرح مشروع االسياسية واالقتصادية واالجتماعيةتركيبته 

األد�ن والسالالت و إن الشرق األوسط يف الكتا�ت الغربية يبدو كمنطقة تضم خليطا من القوميات  - 

 .2ليس الوحدة أو التماثل ة فيه هي التعدد والتنوع و الشعوب واللغات، القاعد
 

وضوعي إن سبب عدم االتفاق على حتديد معني ملصطلح الشرق األوسط، يرجع إىل غياب املعيار امل - 

نه تعبري اسرتاتيجي دو صلة بتخطيط اسرتاتيجيات ألتحديد نطاق النظام اإلقليمي الشرق أوسطي،و 

األمر الذي يؤكد كونه ، ها ملشاكل املنطقة وأمنها القوميتطرحها كل من والرؤية اليتالدول الكربى، 

يف مقالته  هذا ما ذهب إليه املفكر "بر�رد لويسيف نشأته واستخدامه، و  مصطلحا سياسيا

 .3الشهرية:"إعادة التفكري يف الشرق األوسط"

 اتفاق هناك أصبح وذكر�، سبق كما  األوسط الشرق مصطلح ضبط يف اختالفات وجود من الرغم على

 ومن العريب اخلليج إىل مصر الدول من "هي القلب "مبنطقة دول يسمى ما أو احلقيقي األوسط الشرق أن على

 فهي املنطقة نطاق ضمن اعتبارها حول اآلراء اختلفت واليت األخرى الدول أما اهلندي، احمليط إىل وإيران تركيا

  .)periphery statesاألطراف أو دول اهلامش( �لدول تعرف

 األوسطالروسية يف منطقة الشرق  األهداف -2

يذكر "فيكتور بوسفاليك" �ئب وزير اخلارجية لشؤون الشرق األوسط واملبعوث اخلاص للرئيس 

أن البعض ال يقدر دائما أمهية الشرق األوسط �لنسبة  "الروسي السابق "بوريس يلستني" إىل املنطقة العربية 

                                                           
،مركز دراسات الوحدة �ثري اخلالفات األمريكية األوروبية على قضا� األمة العربية: حقبة ما بعد �اية احلرب الباردة�ظم عبد الواحد جاسور، -1

  .159، ص 2007العربية، بريوت،
، ص 2014، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،)2008-1918(موقف الوال�ت املتحدة األمريكية من الوحدة العربية ، علي حلة حممد-2

547.  
3-Bernard Lewis,”Rethinking The Middle East”, 
foreignaffairs,https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/1992-09-01/rethinking-
middle-east 
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يف مصاحلها حد يشكك أدة تبعد آالف األميال عن املنطقة، لكن ال فالوال�ت املتح لروسيا،

-اإلسرتاتيجية...إن هذه املنطقة مهمة لروسيا وهي جار قريب ليس �ملعىن اجلغرايف فحسب، بل �ملعىن اجليو

    .1"اقتصادي أيضا-اسرتاتيجي و اجليو

  اإلسرتاتيجية واألمنية:األهداف  -1

القرم لروسيا اجتاه روسيا إىل تعزيز تواجدها يف البحر األسود والبحر املتوسط بعد ضم شبه جزيرة  - 

ما تضمنته العقيدة العسكرية البحرية اجلديدة اليت صادق عليها الرئيس بوتني يف  ، وهو2014عام 

، حيث نصت الوثيقة على ضمان وجود عسكري حبري "دائم" لروسيا يف 2015جويلية  26

ت الوال�ت على حتركا لروسيا يف البحر األسود، ردا اإلسرتاتيجيةالبحر املتوسط، وتعزيز املواقع 

وقد عظم هذا من  ،املتحدة وحلف مشال األطلسي يف البحر األسود على خلفية األزمة األوكرانية

 .2أمهية املنطقة بصفة عامة خاصة يف األولو�ت الروسية

 ،التغري يف ميزان القوى الدويل مع تصاعد القدرات الروسية والرتاجع النسيب يف القدرات األمريكية -

نتيجة النمو  دة روسيا كقوة فاعلة أصبح واقعافالنظام الدويل قد تغري �لفعل �جتاه التعددية، وعو 

وقد كشفت األزمة األوكرانية اليت  ،ملة على مدى العقد ونصف املاضينياملضطرد يف قدرا�ا الشا

عائدة، اليت عن عمق التناقض يف املصاحل بني موسكو، القوة ال 2013بدأت يف نوفمرب من العام 

تعمل جاهدة على استعادة نفوذها و�ثريها الدويل واإلقليمي، وترفض أن تكون جمرد ظل أو �بع 

للوال�ت املتحدة، ومل تعد تقبل النظام األحادي القطبية اليت تنفرد واشنطن �دارة قضا�ه على 

والوال�ت املتحدة اليت ال  الصعيدين الدويل واإلقليمي وتسعى مع قوى دولية وإقليمية أخرى لتغيريه،

العاملية، ومكانة القائد يف النظام الدويل، وترفض أن تشاركها أي  إسرتاتيجيتهاتتصور تراجعها عن 

قوة أخرى مواطن القوة والتأثري به. ويف الوقت الذي تسعى فيه روسيا إىل إدارة مجاعية للشأن الدويل 

 .3كقطب أوحد  فرادها�نواإلقليمي، ال تقبل الوال�ت املتحدة إال 

ن حجم التهديدات احملتملة على حدودها اجلنوبية، وهو ما يدفعها إىل محتتاج روسيا إىل التقليل  -

مع العامل العريب، حيث تسمح هذه الشراكة لروسيا �لقيام بدور أكرب على  إسرتاتيجيةإقامة شراكة 

                                                           
  .70، ص  2015والتوزيع، األردن،، األكادمييون للنشر يف ضوء بيئة أمنية متغريةالتواز�ت اإلسرتاتيجية ، فراس حممد أمحد اجلحيشي-1
، على الرابط االلكرتوين: 2015، ديسمرب 103،جملة آراء حول اخلليج، العدد صعود الدور الروسي يف املنطقة: الدوافع واألبعادنورهان الشيخ، -2

araa.sa/index.php?view=article&id=3609:2015  
  هان الشيخ، صعود الدور الروسي يف املنطقة: الدوافع واألبعاد، مرجع سابق.نور  -3
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يساعد على حل املشكلة الساحة الدولية، كما أن بناء عالقات جيدة مع هذه الدول سوف 

 .1الشيشانية و�لتايل حتقيق االستقرار الداخلي يف روسيا

للوال�ت املتحدة عن طريق مزامحتها يف املنطقة، من خالل سعيها  اإلسرتاتيجيةاستنزاف القدرات  -

العراق) من  على رأسهاري األمريكي يف الشرق األوسط ( و إىل استغالل حاالت الفشل العسك

هلا (إيران وسور�) من نفوذها يف املنطقة، وذلك لدعمها للدول احلليفة أجل ز�دة مكاسبها و 

وة التواجد األمريكي االقتصادي ختفيفا من قالتقارب الروسي مع دول املنطقة و تقوية �حية، و 

 .2آسيا الوسطىتجاري الكبري يف منطقة القوقاز و الو 

ي يف منطقة الشرق األوسط، إذ ترى روسيا انه إذا ما أرادت أن حتفظ إعادة �كيد الوجود الروس -

هيمنتها على آسيا الوسطى، فيجب أن تعمل على تطوير العالقات مع إيران و تستعملها كورقة 

  .3ضغط ملواجهة أي ضغوط أمريكية

  االقتصادية:األهداف  - 2

إن األمن القومي الروسي �بعاده االقتصادية مرتبط ارتباطًا وثيًقا �ملنطقة نظرًا حليوية دور دول  -

ومن  ،منظمة أوبك يف حتديد أسعار النفطاملنطقة، خاصة اململكة العربية السعودية، يف إطار 

والغاز،  % من إيرادات املوازنة الروسية �تى من عوائد صادرات النفط55املعروف أن أكثر من 

خفض حجم  أسعار النفط بعد رفض أوبك يف�الخنفاض احلاد  كثرياي  و�ثر االقتصاد الروس

وقد أشار الرئيس بوتني صراحة يف خطابه السنوي أمام الربملان الروسي  ،اإلنتاج لتحسني األسعار

إىل أن "تراجع أسعار النفط أدى إىل مصاعب اقتصادية  ،2015ديسمرب  3مبجلسيه يوم 

من  انطالقاعكست على حياة املواطن العادي". وقد ضاعف هذا من أمهية املنطقة لدى موسكو ان

لدور قطاع الطاقة يف تعزيز قدرا�ا املتنامية وضمان  ق فيما يتعلق �سعار النفط، نظراضرورة التنسي

وعلى سبيل  ،ميااملوارد الالزمة لدور فاعل دوليا وإقلياستقرارها االقتصادي ومن مث السياسي، وتوفري 

مليون دوالر  4,2اليت تبلغ املثال، تتحمل روسيا نفقات ضر��ا العسكرية يف سور� �لكامل، و 

 .4، وما كان لروسيا أن تقدم على مثل هذه اخلطوة دون اقتصاد قوييوميا

                                                           
، مذكرة ماجستري،  ختصص عالقات دولية 2001سبتمرب  11الشرق األوسط بعد أحداث  الروسية جتاه منطقةالسياسة اخلارجية خدجية لعرييب، -1

  .113،  ص 2014-2013وإسرتاتيجية، جامعة بسكرة، 
 كز الدميقراطي العريب،ر امل)،2016-2011أثر التدخل الروسي  يف الشرق األوسط على هيكل النظام الدويل (الكرمي علي سليمان،أماين عبد -2

  .http://democraticac.de/?p=34573على الرابط االلكرتوين: 
  .116سابق، ص  لعرييب، مرجعخدجية -3
  فع واألبعاد، مرجع سابق.نورهان الشيخ، صعود الدور الروسي يف املنطقة: الدوا -4
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ثانية عامليا ومن مث تسعى روسيا إىل التنسيق والتعاون مع اململكة العربية السعودية اليت حتتل املرتبة ال

يف حجم اإلنتاج بعد روسيا واألوىل يف تصدير النفط، من أجل احلفاظ على استقرار السوق النفطية 

  وضمان حد أدىن ألسعار النفط وذلك من خالل التحكم يف حجم اإلنتاج.

 تساهم أ�ا يعين ما وهذا ولغاز، ا النفط إنتاج يف العامل دول أكرب من املنطقة هذه دول معظم أن -

 هذه سيجعل الذي األمر ي،احليو  العصب الطاقة فيه تعترب الذي العاملي االقتصاد منو يف كبري بقدر

 والغاز النفط توريدات ضمان حول الكربى الدول مصاحل فيه ترتكز عاملي استقطاب مركز املنطقة

 منها جيعل ما وهذا األوىل �لدرجة النفط عائدات على تعتمد الدول هذه فاقتصاد�ت الطبيعي،

 الدول هذه مع روسيا فيها تشرتك اليت النقطة وهي ، والغا النفط �سعار تتأثر ريعية اقتصاد�ت

 يف التحكم يعين معها روسيا تعاون فإن و�لتايل ريعي، اقتصاد عن عبارة اقتصادها أن �عتبار

 . اقتصادها خيدم  استقرارها مبا وضمان األسعار

 يف الروسية االستثمارات �ب فتح أن يعين وهذا ضخمة مالية بعوائد الدول هذه اقتصاد�ت تتمتع -

 سيعود روسيا إىل الدول هذه مستثمري جذب أن كما ،الوطين اقتصادها سيدعم الدول هذه

 . عليها والفائدة �لربح

 إىل روسيا يدفع ما املنطقة، هذه دول أغلب يف الضعيفة القطاعات من الصناعة قطاع يعترب  -

 املنطقة دول أن والغاز، للنفط االستخراجية الصناعة جمال يف خاصة الصناعية خرب�ا من االستفادة

 والنفط الغاز لتصدير مهمة أسواق منها سيجعل الغاز أو النفط سواء الطاقة ملوارد تفتقر اليت

  .1أخرى دول من ريادهاتاس بدل القريبة األسواق من �عتباره الروسي

ترتبط املصاحل الروسية بثالثة قطاعات رئيسية، هي: الطاقة (النفط والغاز)، والتعاون التقين يف  -

التعاون والتنسيق يف جمال الطاقة قمة  وحيتل العسكري،ا�االت الصناعية والتنموية، والتعاون 

والتقارب الروسي أولو�ت السياسة الروسية يف املنطقة العربية، وحوله تتمحور الدبلوماسية الروسية 

، سواء يف ا�ال ىمع الدول العربية، السيما دول اخلليج العريب، ويلي ذلك أوجه التعاون األخر 

فقطاع الطاقة ميثل أحد ا�االت األساسية اليت  ،القتصادي أو االسرتاتيجي العسكريالتقين أو ا

الروسية يف املستقبل والدعامة  -تتالقي فيها املصاحل العربية والروسية، وهو جوهر الشراكة العربية

 .2األساسية هلا
                                                           

 ختصص ماجستري، مذكرة ،)سور� حالة دراسة (الراهنة التحوالت ظل يف األوسط الشرق منطقة اجتاه الروسية اخلارجية السياسة مدوخ، جناة-1

  . 102 - 101 ص ص ، 2015 - 2014 بسكرة، جامعة- ،إسرتاتيجية و دولية عالقات

 لة السياسة الدولية، على الرابط االلكرتوين:جم، املنطقة بعد الثورات العربية الروسية جتاه: السياسة جديدةومعطيات مصاحل �بتة نورهان الشيخ،-2

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/1846  
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إن روسيا تنظر إىل دول اخلليج، ال سيما السعودية، كحليف هلا يف سوق الطاقة العاملية، وليس 

منافسة أحدمها لآلخر، ويتم التنسيق والتعاون بني روسيا والدول العربية يف جمال الطاقة يف إطار 

  :حمورين أساسيني

  ألسعار النفط، وذلك من  على استقرار السوق النفطية وضمان حد أدىنأوهلما: احلفاظ

 خالل التحكم يف حجم اإلنتاج، خاصة أن روسيا تشارك يف اجتماعات أوبك كمراقب. 

  نيهما: االستثمارات الروسية يف قطاع النفط العريب واإلقبال الشديد من جانب شركات�

ط يف الدول العربية، من خالل املشاركة يف النفط الروسية على االستثمار يف قطاع النف

  .1عمليات البحث والتنقيب وتطوير اإلنتاج

فروسيا متتلك التكنولوجيا واخلربة الالزمة يف جمال الكشف والتنقيب عن البرتول واستخراجه، 

وكذلك يف جمال الصناعات البرتوكيماوية، حيث تعد روسيا من أكرب منتجي البرتوكيماو�ت يف 

وتعد الشركات الروسية،  ،املنتشرة يف خمتلف أحناء العامل شركة كربي بفروعها 15من خالل العامل 

خاصة "لوك أويل" و"غاز بروم"، من كربى الشركات العاملية العاملة يف جمال الطاقة. وهناك العديد 

ير التعاون من املشروعات اليت بدأت �لفعل بني روسيا وعدد من الدول العربية، واليت تعد نواة لتطو 

  يف هذا ا�ال، ويف مقدمتها السعودية، ومصر، واجلزائر، والسودان، وسور�، وليبيا.

وعلى الصعيد االقتصادي، متثل املنطقة العربية سوقا مهمة ذات قوة استيعابية كبرية للصادرات الروسية         

وحبسب اإلحصائيات لشاحنات واحلبوب. واملعدات واألجهزة وا اآلالتواملعمرة، مثل  اإلسرتاتيجيةمن السلع 

بني  2016بلغ حجم التبادل التجاري خالل سنة ، فقد "Russian-Trade"الرمسية املنشورة على موقع

جاريني لروسيا يف مليار دوالر. و�يت مصر واجلزائر واملغرب يف مقدمة الشركاء الت14.48العربية روسيا والدول 

 3.79مليار دوالر، و بني اجلزائر و روسيا   4.15مصر و روسيا إىل  بنيالتبادل حيث وصل مبلغ  ،املنطقة

  .2مليار دوالر

تسعي روسيا إيل تنشيط صادرا�ا من األسلحة للمنطقة، ليس انطالقا من اعتبارات سياسية  كذلك

 أو أيديولوجية، ولكن نظرا ملا متثله عوائدها من مورد مهم للدخل القومي، وذلك ليس فقط حللفائها

                                                           
  .سابق مرجع،العربيةاملنطقة بعد الثورات  الروسية جتاه: السياسة ومعطيات جديدةورهان الشيخ،مصاحل �بتة ن-1
، على الرابط 2016التبادل التجاري بني روسيا والعامل العريب لعام -2

  https://arabic.sputniknews.com/infographics/20170328االلكرتوين:



 ISSN: 2588 – 1825                                                 2017عدد د�سم��                              مجلة مدارات سياسية                

 

165 

التقليديني يف املنطقة، السيما سور� واجلزائر وليبيا واليمن، ولكن من خالل فتح أسواق جديدة يف األردن 

  .1ودول اخلليج العريب، واليت تعد سوقا تقليدية للوال�ت املتحدة

  : حماولة إحياء الدوراحملور الثالث: توجهات املوقف الروسي من الثورات العربية

القواسم  من جمموعة تتضح الروس، ولنيؤ واملس القادة وتصرحيات الروسية، املواقف تتبع خالل من

  :2أمهها العربية، الثورات من الروسي املوقف �ا متيز اليت العامة والتوجهات

 :ألخرى عربيةدولة  من العريب الربيع بثورات الروسي االهتمام تفاوت -1

 مث مصر، ذلك يلي روسيا، جانب من األكرب �الهتمام وسور� ليبيا يف التطورات حظيت فقد           

 بتفاوت هذا ويرتبط، ذكري م�هتما تونس ىحتظ مل حني يف االهتمام، يف واضح تفاوت مع والبحرين؛ اليمن

  الروسية. املصاحل حجم
 

 :الفعل رد يف والبطء النسيب التحفظ -2

 يف البطء حد وصل الذي الواضح والتأين النسيب، �لتحفظ العربية الثورات من الروسية املواقف  متيزت

 �لسلطة كما َمن إزاحة أو وتفاقمها، نضجها نيحل األحداث إزاء الصمت روسيا التزمت ما وعادة ل،الفع رد

 افموق تبدِ  مل روسيا أن إال ديسمرب يف التطورات بدء ورغم التونسية، احلالة ففي ،ومصر تونس يف حدث

  .وهروبه علي بن تنحي بعد إال اواضح

 السلطة بني التوازن من بقدر واالحتفاظ الوسط، املوقف على واحلرص الروسي، احلذر جتلى وقد 

 دون الليبية السلطات مع الدبلوماسية عالقا�ا على حرصها روسيا أكدت حيث الليبية؛ احلالة يف والثوار

 األمن جملس داخل روسيا جانب من التوازن هذا عكس واضح موقف أول وكان ،�لثوار �لطبع التنديد

 على قراءته ميكن والذي ، 1973رقم القرار على النقض حق استخدام وعدم ، 1970 القرار على �ملوافقة

 حلف مواجهة يف للقذايف املطلق التأييد عن اوعزوف للثوار، مباشر غري ادعم تضمن وسط موقف أنه

  الفيتو. استخدام يتطلب كان والذي األطلنطي،

 :الوطين احلوار خالل من السياسي احلل وأمهية العنف نبذ إىل الدعوة -3

 واحلل احلوار، إىل والدعوة العنف، ونبذ السلمي، التغيري أمهية على التأكيد على روسيا دأبت فقد

 كل من الروسي املوقف يف �بت توجه وهو الوطين، الوفاق أساس وعلى القانونية، األطر ضمن السياسي

                                                           
  .سابق مرجع ،العربيةاملنطقة بعد الثورات  الروسية جتاه: السياسة ومعطيات جديدةورهان الشيخ،مصاحل �بتة ن -1
على الرابط ،، التقرير االسرتاتيجي التاسع"ن الثورات العربية:رؤية حتليليةماملوقف الروسي " نورهان الشيخ، -2

    pdf-www.albayan.co.uk/Fileslib/articleimages/takrir/4.9االلكرتوين:



 ISSN: 2588 – 1825                                                 2017عدد د�سم��                              مجلة مدارات سياسية                

 

166 

 شجب أو تنديد دون الثوار، مواجهة يف السلطة جانب من القوة استخدام موسكو ورفضت ،العربية الثورات

  .احلاكمة للسلطات امباشر  اانتقاد ميثل

 وازدهار �ستقرار مهتمة روسيا أن "الفروف " اخلارجية وزير أكد املصرية الثورة وخالل ير يفف 2 ففي

  .وقت و�سرع سليمة بطريقة والسياسية واالقتصادية االجتماعية املشاكل حتل وأن دميقراطية، كدولة مصر

          :الثوار مواجهة يف احلاكمة للسلطة الدعم مستوى تباين -4

 العامل، يف الوطين التحرر وحركات الثورات لكل الداعم موسكو فيه كانت الذي السوفييت للعهد اخالف

 يف �لسلطة روسيا لعالقة واحد منط يوجد وال عريب، بلد أي يف والثوار للثورة صرًحيا �ييًدا روسيا تعلن مل

 اليمن حالة يف وأيًضا واملصرية، التونسية احلالة يف احلياد يشبه ما روسيا التزمت حني فعلى ،العريب الربيع بلدان

 .والبحرين

 اتسم فقد د،التأيي ودرجة منط اختالف مع وسور� ليبيا يف احلاكمة للسلطة مؤيدة مواقف أبدت فإ�ا

 األزمة بدا�ت ففي ،القذايف بنظام العالقة على احلفاظ إىل ميل مع �لتوازن الليبية الثورة من  الروسي املوقف

 أخرى، �حية من أنه إال ،االنتقايل الوطين ��لس االعرتاف ورفضت أهلية، حرب أ�ا روسيا رأت الليبية،

 هو األهم وأن الرحيل، عليه وجيب شرعيته، فقد القذايف نظام أن "مدفيديف دميرتي "الروسي الرئيس أعلن

  . الليبيني املواطنني مجيع مصاحل مراعاة
  

 :الثورات مسار يف اخلارجي التدخل رفض -5

 شعوب أن روسيا رأت فقد ،األحداث مسار يف اخلارجي التدخل رفضها على ادوم روسيا أكدت

 وصفات وفرض شئو�ا يف خارجي تدخل أي دون بالدها، تقبل م وحتديد مصريها تقرير على قادرة املنطقة

  فرض املفيد من تعترب ال موسكو أن الروسي، اخلارجية وزير الفروف، سريجي وأعلنا، عليه لإلصالح

 كيفية يعرفون املصري والشعب املصريني السياسيني وأن ،املصريني والشعب  السلطة على اخلارج من إنذارات

   .1املشاكل تلك حل
  

 ، 1973رقم الدويل األمن جملس قرار صدور نعمل )الفيتو( النقض حق تستخدم مل روسيا أن ورغم

 الوال�ت �ا تنفذ اليت الطريقة بشدة وانتقدت عادت أ�ا إال ليبيا، على جوي حظر بفرض يقضي الذي

 ترفض وأ�ا القرار، حدده الذي الشرعي املسار عن احنرفت أ�ا مرارًا وأكدت القرار، وحلفاؤها املتحدة

  .األطلنطي حلف جانب من النحو هذا على التدخل

ما جتدر اإلشارة إليه أن روسيا كفاعل دويل تتبىن مقاربة ختتلف عن الدول األخرى يف تعاملها مع         

 بذلك وهي إقليمي، ككيانالعريب   العامل مع للتعاون واستعداًدا ميال أكثردول الشرق األوسط، فروسيا تعترب 

                                                           
  .مرجع سابق، ن الثورات العربية:رؤية حتليليةمف الروسي نورهان الشيخ، املوق -1
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  يف إذابته إىل وتسعى العريب، الوطن مفهوم املبدأ حيث من ترفض أخرى كربى  دول عن موقفها يف ختتلف

 الوحدة ضرب يف مصاحلها وجتد اهلوية، حمدد أو متجانس غري"متوسطيأوسطي"أو" شرق" أكرب كيان

 .1العربية

 األطراف ومصاحل مصاحلها ختدم، تعاونية عالقات إىل ومصاحلها أهدافها ترمجة إىلتسعى  فروسيا

  روسيا يف الثقة لتعزيزخطوة هامة  سور� من موقفهاويعترب وإعادة إحياء دورها،  وجودها على واحلفاظالعربية 

  .ومصاحل شركائه مصاحله عن الدفاع على قادر وشريك كحليف

  السورية: بني التسوية والتصعيداألزمة وقف الروسي من امل احملور الرابع:

أل�ا تعكس سياسة  املوقف الروسي يف سور� بسمات مميزة البد من تسليط الضوء عليها،يتسم 

الثورة السورية تزامن  و أن نشوب ةالدويل، خاصروسيا الراغبة يف استعادة مكانتها كفاعل هام على املستوى 

د أن أثبتت نفسها يف مع استعداد روسيا للعودة إىل �دية دور على الصعيد العاملي �عتبارها قوة عظمى بع

جورجيا، وبناء على قناعة أن الوال�ت املتحدة سوف ترتاجع من منطقة الشرق األوسط بعد فشل جتربتها يف 

  والعراق.أفغانستان 

  واقع األزمة السورية وتطورا�ا:  -1

حتليلها خارج وال ميكن ال ميكن فصل الثورة السورية عن املناخ الثوري العريب الذي ساد املنطقة العربية 

، فبعد جناح الثورتني التونسية و املصرية فقد اندلعت الثورة يف سور� من خالل احتجاجات مدينة سياقاته

  .وقد انطوت على العديد من األحداث واخللفيات، 2ضد النظام يف سور� 2011درعا يف أوائل فيفري 

شهدت الثورة السورية منعرجات ومراحل فارقة كان لكل منها طبيعة خاصة متيزها عن غريها، فقد        

متأثرة مبوجة الثورات العربية ، حزب معني وال حيكمها بر�مج حمددبدأت ثورة شعبية سلمية عفوية ليس وراءها 

إىل املطالبة �سقاط النظام  وصوال االجتماعيةتونس ومصر، مطالبة �حلرية والكرامة والعدالة  يفالسيما 

وتعرض خالهلا الشعب السوري لكل أساليب القمع والتنكيل، ومل ينجح الثوار حينها يف توحيد صفوفهم برغم 

  .3احلاضنة الشعبية اليت كانت داعًما هلم منذ بدء ثور�م

                                                           
  .مرجع سابق، ن الثورات العربية:رؤية حتليليةمنورهان الشيخ، املوقف الروسي  -1
  .202، ص 2013للتوزيع والنشر، املطبوعات شركة :بريوت، 2011ألزمة  اجليوسياسية األبعاد :سور� على الكربى القوى صراع مجال واكيم،-2

املركز الدميقراطي العريب على الرابط  ،")2016-2011( اخلارجية الروسية جتاه األزمة السورية يف الفرتة السياسة"، بسيوينشدوى حممد إبراهيم -3

  http://democraticac.de/?p=33933 االلكرتوين:
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قمع يف فرطة سور� بسبب اعتماد النظام على القوة امل يف مرحلة الثورة السلمية طويال تستمر مل

فرضت املواجهة املسلحة الثورة، أين مما أدى إىل تسليح  ،االحتجاجات واستخدام امليليشيات ملواجهة الثورة

 يف الظهور يفاحلركات االحتجاجية  تابتدأ، اإلصالحمع رفض النظام . نفسها على الثورة يف العام الثاين

أمام  2011 يفريمن ف الرابع واخلامس يحيث دعا �شطون سوريني إىل االعتصام يوم 2011أواخر يناير 

مهها مع االدعوة من خالل تف هإال أن السلطة احتوت هذ �إلصالحللمطالبة  يمبىن جملس الشعب السور 

  .قوى املعارضة السورية، والعمل على اجناز اإلصالحات من خالل احلوار

وذلك لعدة  2012طور الثورة املسلحة إال مع بداية مطلع عام  إىل مل تنتقلالسورية الثورة وعليه، ف

 :أسباب

 العنف ضد املتظاهرين يفداخلياً بسبب إفراط النظام  يانسداد أفق النضال السلم. 

 مع النظام يوعدم الوصول إىل حل سياس ،خارجياً  يانسداد أفق احلل السياس. 

 ضد مشاريع  "الفيتو"بعد استخدام روسيا والصني حق النقض  ياخلارج يأفق احلل العسكر  انسداد

 .يقرارات أممية تدين النظام السور 

  1اللييباقتناع السوريني بعدم إمكانية تكرار النموذج. 

بقيام  بداية فعلية لتبىن الثورة السورية الكفاح املسلح 2012اعتبار منتصف يناير  ، ميكنعليهو 

فكانت معركة حلب  ،2012 جوان 20 يف�لدخول إىل مدينة حلب  "احلر السورياجليش "جمموعات من 

 الشرقي والشمايلالسيطرة على غالبية مناطق الريف  "يفاجليش احلر"األكرب واألطول بعد أن جنح  هي

  .ريف حلب يفللمدينة، ليغدو نقطة جتمع رئيسية لقوات اجليش احلر 

 ي من األزمة السورية:املوقف الروس -2

 الثورية القوى يف التشكيك على توأصر  السوري، النظام دعم على روسيا عملت األزمة، بداية منذ -

 نظام جلوء مشروعية عن تدافع جعلها ما وهو ،وأهدافها حتملها اليت املنطلقات حيث من سور� يف

 نظام تشجيع يف األزمة، من الروسي املوقف هذا ساهم وقد ،شعبه ضد القوة استخدام إىل األسد

 إعطائه على عمل السوري،كما الشعب مع تعامله يف غري السلمي احلل طريق يف السري على األسد

  .2السياسية للمناورة فرصة

                                                           
، 236، العدد إسرتاتيجيةت كراسا، القاهرة:  الثورة السورية: التعقيدات الداخلية والتواز�ت الدوليةأبو القاسم،  يوحممود محد راحبة سيف عالم-1

  .90، ص2013
  .541، ص سابق مرجعخدجية لعرييب، -2



 ISSN: 2588 – 1825                                                 2017عدد د�سم��                              مجلة مدارات سياسية                

 

169 

 على مساعدته عرب للنظام، األمين الوضع بتعزيز التطورات جمموعة على الروسي الردّ  جاء وقد  -

 ومواجهة الصراع لالستمرار يف و�هيله امليدانية، للتطورات تستجيب عسكرية إسرتاتيجية تطوير

 بشأن مفتوحا الغرب مع التعاون �ب إبقاء على روسيا وعملت، دمشق مدينة يف املتواجدين الثوار

 للتوافق أمريكي-روسي ثنائي لقاء عقد اإلبراهيمي األخضر املشرتك املبعوث مطلب وتلبية سور�،

 حيث األزمة، من موقفها يفالتباسا  أبدت روسيا لكن تعديلها. دون جنيف تطبيق بشأن كيفية

 عدم أبدت حني يف لألقليات، املشاركة وضمان اجليشوإبقاء  جنيف تسوية جتاه يهاأبر  متسكت

  .1األزمة هذه يف األسد بشار على كليا  اعتمادها

- السورية املوقف الروسي املؤيد للنظام القائم، رغم املعارضة الدولية، بناء على العالقات تشكلقد و          

ن املنظور االسرتاتيجي خالل موقع سور� م منالروسية  اإلسرتاتيجيةبُعدا مركز� يف الرؤية  اليت متثل  الروسية

 يف النقاط التالية: الروسي، والذي يتضح

السورية ما -إذ تشكِّل التجارة الروسية ،سور� أحد أهم الشركاء العرب التجاريني لروسيا ُتشكل . 1

الروسية، كما أ�ا تشهد تنامًيا؛ إذ ارتفعت التجارة -% من إمجايل التجارة العربية20نسبته 

. 2010% عن عام 58بز�دة تصل إىل  2011مليار دوالر عام  1.92السورية إىل -الروسية

،كما أن 2مليار دوالر 20أخرى، تصل االستثمارات الروسية يف سور� إىل حوايل  من �حية

الشركات الروسية ال سيما يف القطاع الطاقوي تُعد من أبرز الشركات العاملة يف سور� مثل شركة 

 .�نتفت، وشركة سويوزمنتغاز، وبعض فروع شركة غازبروم.. إخل

القاعدة الوحيدة لروسيا على شواطئ البحر املتوسط،  ل القاعدة البحرية يف سور� (طرطوس)تشك . 2

، ولكن استمرارها كّلف روسيا 1971وهي موجودة عمًال �تفاقية قدمية بني البلدين تعود لعام 

، إىل جانب حصول روسيا على بعض 2006مليار دوالر عام  9.8إعفاء لسور� من ديون بلغت 

 .التسهيالت كذلك يف الالذقية

إذ شّكل نصيب سور� من جتارة روسيا  ،دى الدول املهمة كسوق للسالح الروسيتُعد سور� إح . 3

مليون دوالر، كما أن سور� متعاقدة مع  700، واليت بلغت 2010% عام 7العسكرية حوايل 

مليون  960، منها 2013روسيا على صفقات عسكرية بقيمة أربعة مليارات دوالر حىت عام 

                                                           
  .155، ص سابق مرجعخدجية لعرييب،  -1
مركز اجلزيرة للدراسات،على الرابط السورية،حمددات السياستني الروسية والصينية جتاه األزمة احلي، وليد عبد  -2

  http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/04/20124314543996550.html:االلكرتوين
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 االسرتاتيجياتطبًقا ملركز حتليل  2012ليون دوالر عام م 550، وحوايل 2011دوالر عام 

والتكنولوجيا يف موسكو (كاست)، وهي تقريًبا نفس قيمة املبيعات العسكرية الروسية لسور� خالل 

 2013-2006مما جيعل قيمة املبيعات العسكرية خالل الفرتة من  ،2010-2006الفرتة من 

 .1حوايل مثانية مليارات دوالر

الدبلوماسية املتبادلة بني البلدين، فإذا كانت روسيا قد ساندت سور� يف مواقف عديدة،  املساندة . 4

فإن سور� كانت من بني قلة من الدول اليت أعلنت بشكل واضح �ييدها للعملية العسكرية 

ا يف اجلهود الدبلوماسية لتسوية الصراع ، و�ييدها للعب روسيا دور 2008م الروسية يف جورجيا عا

اإلسرائيلي، إضافة إىل �ييد السياسات الروسية يف الصراع الداخلي يف داغستان -العريب

 .2والشيشان

ال تقتصر أمهية الدور الروسي يف محاية النظام على تدّفق األسلحة والذخائر، بل يتعّدى األمر ذلك 

نقض ضد كل مشاريع ليشمل احلماية السياسية اليت توفّرها موسكو لدمشق من خالل استعماهلا حّق ال

القرارات اليت تقّدمت �ا الدول الغربية إىل جملس األمن إلدانة النظام السوري، واختاذ إجراءات رادعة ضده 

وهكذا تظهر حيوية الدور الروسي الداعم للرئيس األسد منذ بدء  .3حتت الفصل السابع لشرعة األمم املتحدة

 ر طاملا أنه خيدم املصاحل احليوية الروسية سواء يف اجليوبوليتيكاألزمة، ويبدو أن هذا الدعم مرّشح لالستمرا

  .مع الوال�ت املتحدة والدول الغربية األخرى اإلسرتاتيجيةأو يف عملية تصحيح العالقات  اإلقليمي

  اخلامتة:

  من خالل مناقشة احملاور السابقة توصلنا إىل النتائج التالية:

 يفرض الذي اجليوسياسي، للموقع االستجابة منطق من األوسط الشرق مبنطقة روسيا اهتمام يتأتى - 

 القومي، لألمن �ديد كمصادر منها القريبة والعاملية احمليطة اإلقليمية �العتبارات االهتمام عليها

 .والدويل اإلقليمي والنفوذ للحركة كمجال أو الوطين، للصاحل فائدة ذات اقتصادية عالقات وإلقامة

                                                           
  .مرجع سابق، احليوليد عبد  - 1

  . نفس املرجع – 2

ى األوسط،عل الشرق لدراسات بريوت ،مركز  2011- 2016 األوسط الشرق جتاه الروسية اخلارجية السياسة العوضي، عمادحسين حسين -3

  http://www.beirutme.com/?p=19073االلكرتوين : لرابطا
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 استعادة ألجل تعمل روسيا وأن والسيما املنطقة، �ذه االهتمام من مزيدا منها يتطلب ما وهو

  .الدولية الساحة على عظمى كقوة مكانتها

 مبدأ على يرتكز ،الدويل للقانون كالسيكي فهمٍ  منيف األزمة السورية  تدّخلها يف روسيا تنطلق - 

 األمن، جملس عرب مير ال خارجي تدخل أي دون أراضيها على الدولة وسيطرة الوطنية السيادة

 العالقات يف رئيًسا حمدًدا بوصفه و�كيده، املبدأ هذا إرساء يف أخالقية مسؤولية تتحّمل أن وتّدعي

  .الغربية اخلروقات ملواجهة الدولية
  

قاربت روسيا الثورة يف سور� من منظور جيواسرتاتيجي، حيث ترى أن بقاء النظام السوري هو نفوذ  -
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 العسكري املباشر).
 

االسرتاتيجي: ختتلف روسيا مع الوال�ت املتحدة يف عدد من املوضوعات، وأبرزها على املستوى  -
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الدولية عرب تعددية قطبية وخباصة يف الشرق األوسط، وقد شّكلت األزمة السورية فرصة للتعبري 

  .الفعلي عن هذا التوجه

  قائمة املراجع:

 :للغة العربية�  

 املطبوعات شركة، 2011ألزمة  اجليوسياسية األبعاد: سوري على الكربى القوى صراع مجال واكيم، -

  . 2013،،بريوتللتوزيع والنشر

،  الثورة السورية: التعقيدات الداخلية والتواز�ت الدوليةأبو القاسم،  يوحممود محد راحبة سيف عالم -

  .2013، ،القاهرة236، العدد إسرتاتيجيةت كراسا

والنشر، دار اهلدى للنشر ، املؤسسة العربية للدراسات 03، اجلزء موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيايل،  -

  .1982والتوزيع، بريوت،

شركة  ،الصهيوين- األمريكياألوسط: التآمر الصراع الدويل للسيطرة على الشرق  وهب،علي  -

  .2015،الطبعة الثانية، بريوت، والنشراملطبوعات للتوزيع 

  .2008 ،سور�،داررسالن،العريب املائي األمن على و�ثريه أوسطي الشرق النظامحسن، كامل  عمر -

، األكادمييون للنشر التواز�ت اإلسرتاتيجية يف ضوء بيئة أمنية متغرية، فراس حممد أمحد اجلحيشي -

  .2015،والتوزيع،  األردن



 ISSN: 2588 – 1825                                                 2017عدد د�سم��                              مجلة مدارات سياسية                

 

172 

، مركز األهرام، السياسة الدولية ، جملةالتحوالت الكربى يف السياسة اخلارجية الروسية، حممد السيد سليم -

  .2007أكتوبر )،170العدد القاهرة، (

)، مركز 2008-1918موقف الوال�ت املتحدة األمريكية من الوحدة العربية(حممد علي حلة، -

  .2014دراسات الوحدة العربية، بريوت،

عالء الدين للنشر  رالويل، داطه  ة، ترمجبوتني�ريخ روسيا احلديثة من يلستني اىل ، ليونيد مليتشني -

  .2001،والرتمجة، سور�والتوزيع 

مركز ، املنطقة العربية وانعكاسا�ا علىالروسية بعد احلرب الباردة  اإلسرتاتيجية، مضر اإلمارة ىمل -

  .2009، بريوت،دراسات الوحدة العربية،

 مكتبة :ندم(األوسط،  الشرق يف السوفيايت األمريكي الصراع منصور، مصطفى حممود ممدوح -

  ..) مدبويل،دسن

  .2004، دار جمدالوي، عمان، موسوعة علم السياسةجاسور، �ظم عبد الواحد  -

�ثري اخلالفات األمريكية األوروبية على قضا� األمة العربية: حقبة ما بعد �ظم عبد الواحد جاسور،  -

 .2007 بريوت،، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية،�اية احلرب الباردة

  .2001 ،والتوزيع للنشر اجلندارية ،واجليوبوليتيكا السياسية اجلغرافيا خاطر، ذ�ب نصري-

  

 :للغة األجنبية�  

  
- Caroline Ibos-Hervé, « Les diplomates russes et la politique étrangère », Etudes 
du CERI, no 32, octobre 1997. 

  
-Thomas gomart, Vladimir poutine ou les avatars de la politique étrangère russe, politique 
étranger, 3-4 /2003 . 

  

  املواقع االلكرتونية: 

خل الروسي  يف الشرق األوسط على هيكل النظام الدويل دأماين عبد الكرمي علي سليمان،أثر الت-

ط بعلى الراكز الدميقراطي العريب، رامل)،2011-2016(

  http://democraticac.de/?p=33933االلكرتوين:

على الرابط .... ،بوتني األمم املتحدة هي اآللية الشرعية الدولية الوحيدة خريي، أمين -

  www.alriyadh.comااللكرتوين:



 ISSN: 2588 – 1825                                                 2017عدد د�سم��                              مجلة مدارات سياسية                

 

173 

 ،مركز 2016 - 2011 ( األوسط الشرق جتاه الروسية اخلارجية السياسة العوضي، حسين عماد حسين-

  http://www.beirutme.com/?p=19073:االلكرتوين  الرابط األوسط،على الشرق لدراسات بريوت
)، 2016-2011(  الفرتة يفخلارجية الروسية جتاه األزمة السورية ا إبراهيم بسيوين، السياسةشدوى حممد -

 http://democraticac.de/?p=33933 العريب على الرابط االلكرتوين:الدميقراطي  زاملرك

ورهان الشيخ،مصاحل �بتة و معطيات جديدة: السياسة الروسية  جتاه املنطقة بعد الثورات ن-

السياسة الدولية، على الرابط  لةجمالعربية، 

  http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/1846االلكرتوين:

، العربية: السياسة الروسية  جتاه املنطقة بعد الثورات ومعطيات جديدةنورهان الشيخ،مصاحل �بتة   

، ن الثورات العربية:رؤية حتليلية، التقرير االسرتاتيجي التاسعمنورهان الشيخ، املوقف الروسي  -
9.pdf-www.albayan.co.uk/Fileslib/articleimages/takrir/4  

  

  

-Bernard Lewis,”Rethinking The Middle 
East”,foreignaffairs,https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/1992-
09-01/rethinking-middle-east 
-ROMER Jean-Christophe, "La politique étrangère russe sous Boris Eltsine", 
AFRI 
2001, volume II, Disponible sur <http://www.afri-
ct.org/IMG/pdf/romer2001.pdf 

  

 


